RefectoCil Sensitive pierwsza farba do brwi i rzęs na bazie roślin, bardzo delikatna, także dla wrażliwych klinów alergików,
testowana dermatologicznie i okulistycznie. Jedyny produkt na rynku na bazie azotanu srebra dostępny
w 4 kolorach. Wyłącznie z naturalnych składników, nie zawiera parabenów, bez stosowania wody utlenionej.
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RefectoCil Sensitive farba do brwi i rzęs na bazie roślin z krwawnika,
ekstrakt z kasztanowca, nagietka, zielonej herbaty, krokosza, hortensji,
chińskiego galle, dziurawca, ekstraktu z orzecha włoskiego, jałowca,
pokrzywy, borówki, ekstraktu z czerwonego wina, nie zawieraja PPD.
Pojemność 15ml
Czarny - farbuje na głęboki czarny. Polecany do ciemnych brwi i rzęs.
Ciemny brąz - farbuje na ciemny brąz. Polecany do średnich i ciemnych
brązów.
Brąz - nadaje włoskom w odcieniu od ciemnego blondu do
jasnobrązowego odcień ciepłego brązu.
Jasny brąz - nadaje jasnym włoskom delikatny jasnobrązowy odcień.

Aktywator w żelu na bazie azotanu srebra.
Nakładany po usunięciu (suchym wacikiem)
farby RefectoCil Sensitive. Do nakładania
aktywatora używać popielatego,
prążkowanego patyczka.
1 tubka aktywatora wystarcza do użycia 4
tubek farby.
Pojemność 60ml
Zmywacz
Używamy w przypadku, gdy na skórze
pozostaną ślady farby.
Uwaga! tradycyjny remover nie usunie plam
po farbach sensitive!
Pojemność 100 ml

Brwi i rzęsy po koloryzacji henną RefectoCil są intensywnie podkreślone, a oczy mają żywsze spojrzenie. Dziewięć
różnych kolorów pozwoli dopasować koloryzację do każdego typu urody.
Efekt na rzęsach

Efekt na brwiach

Długość i objętość: rzęsy stają się
wyraźnie dłuższe i pełniejsze, ponieważ
z natury cieńsze i jaśniejsze końcówki
rzęs są poprzez koloryzację idealnie
podkreślone, co daje doskonały efekt.

Podkreślenie: brwi są w pełni
podkreślone, uzyskują wyraźny kontur i są
idealną ramką dla twarzy i oczu.

Blask i intensywność koloru: jasne rzęsy
dzięki koloryzacji uzyskują intensywny,
jednolity kolor na całej długości,
naturalnie ciemne rzęsy zyskują
podkreślony kolor i dodatkowy blask.

Korekcja: w przypadku braku lub
małej ilości włosków przez zabarwienie
skóry można uzyskać wizualny efekt
zagęszczenia brwi
Młody wygląd: siwe lub jasne włoski w
100% można pofarbować.

Zalety w skrócie:
Oszczędność czasu i praktyczność: Od samego rana, bez konieczności stosowania
makijażu oczy mogą być pełne ekspresji i piękne.
Odporne na wodę i rozmazywanie: O każdej porze dnia i nocy, niezależnie od sytuacji
piękny wygląd utrzymuje się niezmiennie.
Trwałość: Efekt koloryzacji, pogrubiona i wydłużania rzęs utrzymuje się do 6 tygodni.
1 czarny
SMOKEY EYES
Intensywny, czysty, pełny czarny.

0 blond
HIGHTLIGHT
Rozjaśnia brwi do trzech
poziomów. Stosować tylko
z utleniaczem w kremie (nie
płynie). Tylko do brwi.

3 naturalny brąz
NATURALNE PIĘKNO
Bardzo ciemny, dobrze
kryjący. Do mieszania z

innymi kolorami RefectoCil.

1.1 grafit
PONADCZASOWE PIĘKNO

Ciemnoszary odcień do
dyskretnego pokrycia szarych
i siwych włosków. Idealny do
mieszania z innymi kolorami
RefectoCil.

3.1 jasny brąz
DYSKRETNY AKCENT
Naturalny, jasny brąz.
Do mieszania z innymi
kolorami RefectoCil.

2 czarno-niebieski
INTENSYWNA
GŁĘBIA KOLORU
Niebieski dodaje blasku
i głębi koloru.

4 kasztan
HARMONIJNE CIEPŁO
Daje delikatny
kasztanowy odcień.

2.1 głęboki niebieski
NIESKOŃCZONY NIEBIESKI
Z wysoką zawartością
pigmentu niebieskiego
wyłącznie do bardzo
jasnych rzęs.

4.1 czerwień
ŻYWA SIŁA

Intensywny czerwony uzyskuje się
na włoskach w kolorze jasnyn
i średnim blond; połysk czerwieni
na ciemnym blond. Idealny do
mieszania z brązami RefectoCil.

Silikonowe podkładki

Podkładki do ochrony skóry podczas farbowania.
Samoprzylepne, antypoślizgowe, przyjazne dla
skóry, absolutnie nieprzepuszczalne, dostosowują
się do skóry pod oczami.
2 szt./op.

Eye Make-up Remover
Delikatny płyn do
demakijażu oczu.
100 ml

Saline Solution

Oczyszczający płyn przed
zabiegiem koloryzacji lub
trwałego podkręcenia rzęs.
100 ml

Płatki pod oczy

Płatki do ochrony skóry podczas farbowania.
96szt./op.

Płatki pod oczy extra

Woda utleniona 3%
w płynie
Stabilizator w płynie.
50 ml

Bardzo miękkie i wytrzymałe płatki do ochrony
skóry podczas farbowania.
80szt./op.

Tint Remover

Płyn usuwający
pozostałości farby ze
skóry.
100 ml

Skin Protection Cream

Chroni skórę przed zabarwieniem.
Odżywia ją i wygładza. Zawiera
masło shea, ekstrakt z rumianku,
witaminę E i D-pantenol.
75 ml

LongLash Balm

Intensywnie
pielęgnujący balsam
do brwi i rzęs na noc.
5 ml

Woda utleniona 3%
w kremie
Stabilizator w kremie
z kropolomierzem.
100 ml

LongLash Gel

Intensywnie pielęgnujący
żel do brwi i rzęs na dzień.
7 ml

Pędzelki kosmetyczne
soft
Do mieszania
i nakładania farby.
Proste, miękkie włosie.
5 szt.

Pędzelki
kosmetyczne hard
Do mieszania
i nakładania farby.
Skośne, twarde
włosie.
5 szt.

Pałeczki kosmetyczne Pałeczki kosmetyczne
soft
hard
Do mieszania
i nakładania farby.
Miękkie.
5 szt.

Do mieszania
i nakładania farby.
Twarde.
5 szt.

Mini zestaw do farbowania
Mini zestaw do mieszania
i nakładania farby.
5 miseczek + 5 pałeczek

Stacja do farbowania

Artist Palette

Paletka do przygotowania
masy.
plastikowa

Doskonale zorganizowane stanowisko pracy dla
salonów. Zawiera niezbędne produkty RefectoCil
do zabiegu pielęgnacji i stylizacji brwi oraz rzęs,
akcesoria do farbowania, broszury, palety kolorów,
DVD z video instrukcjami.

Profesjonalne zestawy startowe

Praktyczna kosmetyczka oraz farby i akcesoria niezbędne do
wykonania zabiegu na trzech poziomach zaawansowania.
Dostępne zestawy: Basic Colours, Kreative Colours i Sensitive

RefectoCil Eyelash Perm
Trwałe podkręcenie nadaje rzęsom doskonały skręt, przez co oczy wydaja się większe, a wzrok
bardziej wyrazisty. Dzięki odżywczym składnikom - kolagenowi i cysteinie, rzęsy są jednocześnie
pielęgnowane. RefectoCli Eyelash Perm jest JEDYNYM IDEALNYM rozwiązaniem dla krótkich i
prostych rzęs. Efekt podkręcenia utrzymuje się do 6 tygodni.
Perfekcyjny wygląd rzęs bez jakiegokolwiek makijażu zapewni jednoczesna ich koloryzacja.
Bezpośrednio po zabiegu trwałej na rzęsy czas ich farbowania skraca się do dwóch minut.
Rezultatem są perfekcyjnie podkręcone i intensywnie pofarbowane rzęsy, które przyciągają
każdy wzrok.
Aplikacja jest bardzo prosta, bezpieczna i zajmuje ok. 45 min. Przy pomocy wałeczków w
pięciu w różnych rozmiarach podkręcenie można dopasować do każdej długości rzęs i
każdego klienta. Zestaw duży pozwala wykonać 54, a mały 18 zabiegów.
Zestaw na 18 zabiegów zawiera
1x RefectoCli Eyelash Perm 3,5 ml
1x neutralizer 3,5 ml
2x mini miseczka kosmetyczna
2x pędzelek kosmetyczny
1x klej
1x patyczek drewniany
36x wałeczków

Produkt nagrodzony

RefectoCil Brow Styling Strips
Brwi są jednym z ważniejszych elementów stylizacji. Modelują kształt twarzy i są jej ramką.
Pełne brwi są bardzo modne, ale także muszą być doprowadzone do właściwej formy! Nie
jest łatwo nadać brwiom odpowiedni kształt, a już z pewnością trwa to długo.
Z paskami RefectoCil Brow Styling można osiągnąć w 2 minuty doskonale ukształtowane brwi:
w 2/3 podniesione i w 1/3 opadające. Paski woskowe są ukształtowane tak, aby dostosować
się do każdej brwi, a najwyżej położony punkt jest zawsze idealnie usytuowany. W związku z
tym oko wydaje się szerzej otwarte i lekko uniesione do góry.
Opakowanie 30szt.

www.refectocil.pl

